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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problem kemerosotan moral akhir-akhir ini menjangkit sebagian generasi

muda. Hal ini di indikasikan dengan merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba,

pergaulan bebas, kriminalitas kekerasan dan aneka perilaku kurang terpuji lainnya.

Dilain pihak, tidak sedikit dari generasi muda yang gagal menampilkan akhlak

terpuji (akhlak mahmudah) sesuai harapan orang tua. Kesopanan, sifat-sifat ramah,

tenggang rasa, rendah hati, suka menolong, solidaritas sosial dan sebagainya yang

merupakan jati diri bangsa berabad-abad seolah-olah kurang begitu melekat secara

kuat dalam diri mereka.1 Hal tersebut dapat dipengaruhi melalui perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berkembang besar-besaran saat ini.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, terutama

pada bidang teknologi informasi terdapat sisi positif maupun sisi negatif yang

ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK pada anak-anak. Hal ini sangat membuat

pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan karakter yang sewajarnya sebagai

seorang anak. Dampak yang sudah terlihat antara lain yaitu berkurangnya komunikasi

secara verbal (berbicara), anak cenderung egois dan egosentris, anak- anak cenderung

menginginkan hasil serba instan tanpa memahami prosesnya serta ancaman

pornografi dan seks bebas. Hal-hal tersebut tidak akan terjadi kepada seorang anak

1 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa, (Surakarta:
Yuma Pustaka, 2010), h. 17
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jika lingkungannya terbebas dari dampak yang buruk, tentunya yang akan

mempengaruhi karakter seorang anak. Oleh karena itu, sudah merupakan tanggung

jawab para orang tua, pendidik, masyarakat bahkan bangsa dan negara dalam

menjaga anak-anaknya yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia yang ingin

mendapatkan ilmu pengetahuan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting

dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan berkarakter.

Pembentukan karakter siswa tidak semata-mata menjadi tugas guru atau

sekolah. Namun, tugas orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar (masyarakat).

Siswa beraktivitas dan menghabiskan waktu tidak hanya di sekolah, namun

juga dirumah dan dilingkungan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, orang tua

mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina kepribadian dan

membentuk karakter, khususnya anak-anak mereka. Dalam lingkungan social,

masyarakat juga mempunyai andil dalam membina kepribadian dan membentuk

karakter generasi muda, sedangkan dalam lingkungan sekolah, guru yang mempunyai

tugas dan wewenang dalam membina dan membentuk karakter siswa baik tingkah

laku luarnya, kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan kepercayaan

menunjukan pengabdian kepada Allah SWT.2

Berbicara pembentukan karakter di sekolah, Pendidikan Agama Islam selalu

disalahkan dari sikap para siswa yang sudah mulai melenceng dari apa yang

seharusnya karakter itu terbentuk secara baik. Dengan demikian, bagaimana kita

2 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), h. 62
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membenahi remaja memasuki masa transisi yaitu dari anak menjadi orang dewasa

antara usia 14-19 tahun sekitar masa menempuh Sekolah Menengah Atas. Pada masa

ini, anak tersebut mengalami masa krisis mulai timbul kritik tehadap dirinya sendiri

serta lingkungannya. Tetapi, terkadang bersifat lebih subjektif, di mana masa ini

anak-anak atau remaja selalu merasa gelisah bahkan tidak stabil (dengan ingin

memberontak, gemar mengkritik, suka menentang dan lain sebagainya).

Masa remaja mereka tersebut diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan

masyarakat, memiliki tanggung jawab, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis

sebagai pegangan dan mengembangkan ideologi. Disini peran guru sangatlah penting

untuk menanamkan pendidikan karakter pada siswa. Guru sebagai suri tauladan bagi

siswa-siswanya dalam memberikan contoh karakter yang baik sehingga bisa

mencetak generasi yang baik pula.

Dengan demikian maka seorang guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam

perlu menggunakan strategi khusus yang merupakan pendidikan karakter yang

dilaksanakan baik dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam kegiatan diluar

pembelajaran. Pendidikan karakter dapat di implementasikan melalui beberapa

strategi dan pendekatan yang meliputi:3

1. Pengintegrasian nilai dan etika pada setiap mata pelajaran.
2. Internalisasi nilai positif yang ditanamkan oleh semua warga sekolah

(kepala sekolah, guru, dan orang tua) .
3. Pembiasaan dan latihan.

3 Agus Zaenal Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah, (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), h. 45
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Dengan komitmen dan dukungan berbagai pihak, institsi sekolah dapat
mengimplementasikan kegiatan-kegiatan positif seperti Salam, Senyum,
dan Sapa (3S) setiap hari saat anak datang dan pulang sekolah.

4. Pemberian contoh/teladan.
5. Penciptaan suasana berkarakter di sekolah.
6. Pembudayaan.

Karakter adalah watak, tabiat, pembawaan, dan kebiasaan.4

Kamisa, mengungkapkan bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan,
akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain,
tabiat, watak. Berkarakter artinya mempunyai watak, dan mempunyai
kepribadian.

Seseorang dapat dikatakan berkarakter ketika orang tersebut telah berhasil

menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai

kekuatan moral dalam hidupnya.

Banyak pakar mengatakan bahwa kunci sukses keberhasilan suatu negara sangat

ditentukan oleh sejauh mana masyarakatnya mempunyai karakter yang kondusif

untuk bisa maju, yaitu yang disebut “modal sosial” (social capital).5

Nilai-nilai karakter antara lain meliputi keberanian, kejujuran, hormat kepada

guru, kedua orang tua, kepada orang lain dan mampu menerapkan disiplin di dalam

dirinya. Siswa yang berkarakter akan dapat meningkatkan derajat dan martabat

bangsa.

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan

hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter

4 M. Dahlan Al Barry dan Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: ARLOKA,
2011), h. 306

5 Ratna Megawangi, Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Usia Dini (online)
(http://scannerperiksanilai.com/pentingnya-pendidikan-karakter-sejak-usia-dini/, diakses pada 18
Maret 2016)
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dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang serta sesuai

standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik

mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji

dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia

sehingga terwujud dalam prilaku sehari-hari. Pendidikan karakter nantinya

diharapkan menjadi budaya sekolah.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di SMA Negeri 6 Kendari

diketahui bahwa masih terdapat siswa yang belum mampu mengimplementasikan

nilai pendidikan karakter dengan baik. hal tersebut dapat dilihat dari terdapat

beberapa siswa yang tidak mengikuti peraturan sekolah yang diterapkan seperti

merokok pada jam pembelajaran sekolah, bolos pada saat jam pembelajaran

berlangsung, tidak memakai seregam yang rapi dan siswa yang terlambat mengikuti

apel pagi di lingkungan sekolah. Dari hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian

siswa SMA Negeri 6 Kendari belum menunjukan karakter yang baik. Hal tersebut

pula didukung dengan pernyataan salah seorang guru SMA Negeri 6 Kendari yang

mengatakan bahwa:

Masih terdapat siswa yang moral dan akhlaknya kurang baik dan semua dapat
dilihat dari adanya siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah, misalnya
masih ada siswa yang suka merokok, bolos pada jam pelajaran, tidak memakai
seragam sekolah yang rapi, dan karakter disiplin belum di bangun.6

Dari hasil observasi awal yang kemudian didukung dengan pernyataan salah

seorang informan diatas, memberikan gambaran bahwa masih terdapat sebagian

6 Zainuddin Paduai, guru PAI, “Wawancara”, 29 September 2016
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siswa yang belum menunjukan karakter yang baik selama berada di lingkungan

sekolah. Sehingga menarik inisiatif peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah ini

dengan judul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk

Karakter Siswa di SMA Negeri 6 Kendari “

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus masalah yaitu:

1. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter siswa di

SMA Negeri 6 Kendari.

2. Hambatan Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter

siswa di SMA Negeri 6 Kendari ?

3. Implikasi strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk

karakter siswa di SMA Negeri 6 Kendari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk

karakter siswa di SMA Negeri 6 Kendari ?

2. Bagaimana Hambatan Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk

karakter siswa di SMA Negeri 6 Kendari ?

3. Bagaimana Implikasi strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam

membentuk karakter siswa di SMA Negeri 6 Kendari?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam

membentuk karakter siswa di SMA Negeri 6 Kendari.

b. Untuk mengetahui hambatan Guru Pendidikan Agama Islam dalam

membentuk karakter siswa di SMA Negeri 6 Kendari

c. Untuk mengetahui implikasi strategi guru Pendidikan Agama Islam

dalam membentuk karakter siswa di SMA Negeri 6 Kendari

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah

khazanah keilmuan Pendidikan Agama Islam umumnya, khususnya bagi guru

Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter siswa terutama strategi

yang dilakukan guru dalam membentuk karakter, agar  siswa memiliki watak,

kepribadian dan memiliki akhlak yang mulia.

b. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi penulis: dapat mengetahui strategi yang tepat dalam membentuk

karakter yang baik kepada siswa.
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2. Bagi pihak sekolah, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran mengenai strategi yang baik dalam membentuk

karakter siswa.

3. Bagi pihak lain, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan

wawasan mengenai strategi guru pendidikan agama islam dalam

membentuk karakter siswa di sekolah.

4. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kajian

ilmu dan pengetahuan, dan dapat digunakan sebagai masukan untuk

penelitian berikutnya.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi guru Pendidikan Agama Islam

Strategi guru pendidikan agama Islam yang penulis maksud dalam

penelitian ini adalah rangkaian perilaku pendidik yang tersusun secara

terencana dan sistematis untuk mentransferkan nilai-nilai positif agar dapat

membentuk karakter siswa yang disiplin terhadap aturan sekolah.

2. Pembentukan Karakter Siswa

Pembentukan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pembentukan kepribadian, perilaku, sifat atau watak peserta didik agar

menjadi manusia yang disiplin terhadap peraturan sekolah.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian sebelumnya membahas tentang “strategi guru PAI

dalam membentuk karakter siswa di SDN 3 Margomulyo Watulimo Trenggalek”

oleh Yulis Triani, penelitian ini menulusuri tentang bagaimana langkah guru PAI

dalam membentuk karakter siswa dan faktor-faktor apa saja yang menghambat

pembentukan karakter tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa langkah-

langkah guru PAI dalam membentuk karakter siswa begitu baik dengan

menggunakan perencanaan pembelajaran.1

Penelitian tentang “strategi guru PAI dalam membentuk karakter siswa di

SMP Pekalongan” oleh Wahid Hasyim. Penelitian ini menelusuri tentang

bagaimana strategi guru PAI dalam membentuk karakter siswa yang tadinya

buruk menjadi baik. Penelitian ini menyimpulkan  bahwa ada beberapa strategi

yang sangat bagus untuk diterapkan kepada siswa, sehingga siswa mudah dan

cepat mengerti aan karakter yang ia miliki.2

1Yulis Triani, Strategi Guru PAI dalam Membentuk Karakter Siswa di SDN 3 Margomulyo
Watulimo Trenggalek, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam

2Wahid Hasyim, Strategi Guru PAI dalam Membentuk Karakter Siswa di SMP Pekalongan,
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Prodi PAI STAIN Pekalongan
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